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بر اساس یافته های پژوهش مشترکی که توسط بانک مرکزی انگلستان و مرجعع ااهبعرا امعوا معایی ایع
کشوا ( )FCA2صوات گرفته ،اا حال حاضر او سوم موسسات مایی انگلسعتان ا ابزااهعای مبتنعی بعر فنعاوای
یااگیری ماشی

استفااه می کنند .برای انجام ای مطایعه ،تععداا  300پرسشعنامه بعه بنگعاه هعای ااائعه اهنعده

خدمات مایی اعم ا بانک ها ،بیمه ها ،موسسات اعتباای غیر بانکی و کااگزاای های با اا سعرمایه ااسعال و اا
نهایت  106پرسشنامه تکمیل و با پس فرستااه شد .نتایج پژوهش اشااه اااا که ابزااهای قابعل اسعتفااه توسعط
موسسات مایی مذکوا ا فا های اوییه تکاملی خوا عبوا کراه و اکنون اا مرحله توسعه و پیشرفت قراا ااانعد.
اا ای

مطایعه میدانی ،بنگاه ها ا  3منظر مواا اا یابی قراا گرفتند )1 :ماهیعت بکعااگیری فنعاوای یعااگیری

ماشی ؛  )2حو ه کسب و کاا مرتبط با ای فناوای نعوی ؛  )3میعزان توسععه یعافتگی برنامعه هعا ( )Appsو نعرم
افزااهای مبتنی بر یااگیری ماشی اا بنگاه .عالوه بر ای

موااا ،اطالععاتی اا خوعو

ویژگعی هعای فنعی و

جزییات مرتبط با کاابرا ای فناوای نیز جمع آوای شده است.
بر اساس سایر یافته های پژوهش ،بنگاه های با اندا ه متوسط ،حداقل اا او مینه ا اشعته فعاییعت هعای
مرتبط با کسب و کاا خوا ا یااگیری ماشی

استفااه نمواه اند و انتظاا می اوا کعه ایع اونعد اا سعه سعال

آینده به میزان او برابر افزایش یابد .جایب توجه آنکه ،حیطه هعایی کعه بیشعتری اسعتفااه اا ا قابلیعت هعای
یااگیری ماشی ااشته اند ،عبااتند ا  :مباا ه با پویشویی ،تشعیی
خدمات مشتریان و با اایابی .ایبته فناوای یااگیری ماشی

فریعب کعاای و تبلعب اا نهااهعای معایی،

اا سایر حو ه هایی مانند مدیریت ایسک اعتباای و

حیطه قیمت گذاای خدمات بیمه ای نیز مواا استفااه قراا گرفته است.
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FCA: Financial Conduct Authority
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